
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie 

Nr 2 (19) grudzień 2014 r. 

R
ys

. 
A

m
el

ia
 S

kr
zy

p
ko

w
sk

a
 z

 k
l.

 5
c
 

R
ys

u
n

ki
: 

Z
u

zi
a

 K
u

źn
ie

w
sk

a
, 

kl
. 

3
a

 



Rysunek i tekst Gaja Odolczyk, kl. 5c 
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Drodzy Tuzinianie i  Tuzinianki! 

Życzymy Wam Wesołych Świąt, pełnych 

wspaniałych i niezapomnianych wrażeń!  

Dużo czasu spędzonego z Rodzicami        

i Rodzeństwem, Dziadkami, Wujkami, 

Ciociami, Przyjaciółmi, wspaniałych    

potraw, chrupiących pierniczków, choin-

ki z prezentami oraz duuuużo śniegu!!! 

Jeśli znajdziecie chwilkę, możecie napi-

sać e-maila, choćby tylko z pozdrowie-

niami, zdjęciami choinki, pierwszych za-

baw na śniegu, własnoręcznie wykonanej 

szopki albo po prostu z życzeniami!  

Spotkamy się w przyszłym roku ! :) 

Nasz e-mail:  

biblioteka12sp@interia.pl 

Redakcja 

Bałwan Benio bawił balona będącego bar-

dzo biednym butem bełkoczącym burzliwie 

o bursztynie butwiejącym bujnie na bukie-

cie i brzęczącym bukieciarce Barbarze 

Brunatnej. 

Błękitnooki Bałwanek Bernard biegł po 

binokle do bogactwa burmistrza Bogusława 

Baryłki będącego na Białorusi. 

Bałwan Blondyn blokował błękit bluszczem i 

biegł na błonie babrać się w brązowym błot-

ku. 

Bałwan Bledziutki błądził, bo biurko biuro-

kracji brzoskwiniowej brzęczało bardzo 

banalnie. 

Bałwan Brzuchomówca buchał na bulwarach 

w Bukowinie blisko Bukaresztu. 

Bałwan będący w bezchmurnym 

bezkresie burzył beztrosko Barba-

kan. 

Bałwan Bliższy bimbał z błaznem 

Błażejem na biwaku błotnym w blu-

zie Bizona Brunatnego. 

Kalina Porazińska, kl. 5b. 
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- Dziadku, kiedy poszedłeś do pierwszej klasy, to ile miałeś lat? 

- Kiedy poszedłem do pierwszej klasy, miałem 7 lat.  

- Z kim siedziałeś w ławce? 

- Siedziałem ze swoim rodzonym bratem Jerzym. 

- Ile sal lekcyjnych miała Twoja szkoła? 

- Moja pierwsza szkoła miała trzy sale lekcyjne, a druga – siedem. 

- Czy był pokój nauczycielski? 

- Nie, nie było. Kierownik szkoły, czyli wtedy dyrektor, miał swój pokój na poddaszu, 

w którym mieszkał.  

- W jaki sposób była ogrzewana szkoła zimą? 

- Szkoła ogrzewana była piecem kaflowym (węglowym). 

- Dziadku, a jak wyglądała Twoja sala lekcyjna? 

- Tablica była na kredę. Pulpit ławki lekko podniesiony, w rogu ławki było miejsce na 

kałamarz. 

- Jak wyglądała okolica Twojej szkoły? 

- Naokoło szkoły było podwórko. Nie było boiska, jakie są teraz. Z boku podwórza pan 

woźny miał swój mały domek, w którym mieszkał na stałe. 

- Ile było klas podstawówki, kiedy chodziłeś do szkoły? 

- Klas podstawówki było siedem. 

- Dziękuję za rozmowę. 

WYWIAD Z  DZIADKIEM ZDZISŁAWEM 

Wywiad przeprowadziła Julia M., kl. 5b 
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z zimnem 

z zimą 

z zimowymi dyscyplinami sportu 

ze spotkaniem    
 

z ro
dziną przy    

wigilij
nym stole 

 Z czym kojarzy Ci się śnieg? 

Pytaliśmy Was o skojarzenia ze śniegiem. Wciąż jeszcze nie 

spadł! Czekamy!!!  Oto Wasze odpowiedzi: 
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Rys. Clara Preda, kl. 4c. 

z pogodą z choinką 

ZE ŚNIEŻKAMI 

z kolędami 

Z PREZENTAMI 

Z BIAŁYM PUCHEM 

 

 

Twoje skojarzenia: 

Z SANKAMI 

ZE ŚWIĘTAMI 

z bałwanem 

z przyrodą 

Prawie 150 lat temu zbudowano pierwszą linię kolei pod-

ziemnej w Londynie. W roku 1925 planowano budowę trans-

portu podziemnego w Warszawie, ale dopiero w 1983 za-

częto budowę.  Dziś trasa metra liczy 21 stacji, długość linii 

to 23 km. Czas przejazdu ze stacji Młociny do stacji Kabaty 

wynosi 38 minut. Wagony metra produkowane są w Rosji, 

Hiszpanii i w Polsce. Logo warszawskiego metra wybrane 

podczas konkursu – to litera M ze strzałką skierowaną w 

dół, umieszczoną na żółtym kole. Metro należy do komuni-

kacji miejskiej, dlatego aby skorzystać z przejazdu, trzeba 

mieć ważny bilet. 

Tekst: Julia M., rysunek logo Mikołaj Zieliński, kl. 5b 

Metro  

w Warszawie 

ze Świętym Mikołajem 



Historia Warszawskiego Śmiechulca 
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Autorka tekstu i rysunku: Pola Strąk, kl. 5b 

Pomysłodawczyni: Gaja Odolczyk, kl. 5c 

Warszawski Śmiechulec powstał w roku 1918. Jest on wy-

jątkowy niż inne śmiechulce, ponieważ zamieszkał w naszej 

szkolnej bibliotece. Ostatnio zaatakował Gaję O. Wróćmy 

jednak do opisu. Śmiechulce to małe duszki. Są podobne do 

kotów, lecz zachowują się bardziej jak psy. Lubią jeść 

smutek, a zostawiać rozbawienie! Atakują, gdy ktoś kogoś 

rozbawi albo tak po prostu (przypadek Gai). 

Może się zdarzyć, że ktoś dostanie dwójkę (smaczny ką-

sek), lecz nagle zaatakuje Śmiechulec Warszawski, przy-

niesiony przez kogoś z biblioteki do klasy! Pomimo dwójki 

uczeń lub uczennica zaczyna się śmiać, potem śmieje się 

nauczyciel (hi hi hi hi), a później cała klasa (cha cha cha). 

Nauczyciel z rozbawienia może postawić zamiast dwójki…. 

szóstkę!!! 

Do naszej biblioteki Śmiechulca przyniosła pewna dziew-

czynka o imieniu Aniela. Śmiechulce są raczej pospolite, na 

jednego człowieka przypada 8 śmiechulców!  

cha cha hi hi hue hue he he… 

cha cha 

hi  hi 

Tata Stasia dał mu 20 zł kieszonkowe-

go na prezenty, a tata Jasia dał mu 10 

zł. Razem są bogatsi o 20 zł. Dlaczego 

nie o 30? 

Odp: Stasiu jest tatą Jasia. 

Co to jest?  

Zielone i niebieskie?  

Odp: Żaba w dżinsach.  

Dlaczego blondynka chodzi 

wokół komputera?  

Odp: Szuka wejścia do sieci. 

Blondynka do brunetki: - Co robisz? 
- Rozmawiam z tobą – mówi brunetka. 
- A to nie przeszkadzam. 

Dwie blondynki spotykają się 
na przystanku.  
- Którym autobusem jedziesz? 
- Dwójką. A ty? 
- Ja, czwórką! 
Przyjeżdża autobus nr 24. 
Jedna do drugiej:  

- Wygląda na to, że jedziemy 

razem! 

Blondynka z brunetką jadą 

na rowerach.  

Brunetka mówi: 

- Popatrz, jaki piękny las! 

- Nie widzę, te drzewa mi 

zasłaniają! 
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Świątecznie... 

W jakiej 

miejscowości  

spędzisz Święta? 

 
Gdańsk 

Konstancin-Jeziorna 

Gołków 

Warszawa 

Suwałki 

Kraków 

Bydgoszcz 

Zakopane 

Straszków 

Lisi Ogon 

Wrocław 

Ankietę przeprowadziła  

Iga Ratajczak, kl. 4c 

Jak planujesz  

spędzić Sylwestra? 

 

W domu 

Na zabawie u kolegi 

Na koncercie 

W górach 

U babci 

U wujka 

Na weselu u koleżanki mamy 

W restauracji z 4 kuzynkami i rodzicami 

Na placu Zamkowym 

Na Mazurach 

Ankietę przeprowadziła  

Klara Porazińska, kl. 6b 

ZWIĄZKI  FRAZEOLOGICZNE 

urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą - mieć 

szczęście, powodzenie w życiu. 

poruszyć niebo i ziemię - używać wszelkich 

środków, wpływów dla osiągnięcia celu. 

Bartuś dostał „6” ze sprawdzianu. A przecież zapo-
mniał powtórzyć lekcje! Może po prostu ma świetną 

pamięć, a może… urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. 

Antek podczas meczu klasowego poruszył 

niebo i ziemię, żeby strzelić gola. 
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Co chcielibyście znaleźć  

pod choinką? 
rower 

bilet na koncert 

lalkę 

fajną czapkę 

deskę snowboardową 

grę komputerową 

latarkę – sowę 

psa 

klocki 

narty 

telefon 

sanki 

kota 

książki 

gitarę 

farby 

kolczyki 

piłkę 

strój czarownicy 

pluszowe żaby 

pamiętnik na hasło 

interaktywnego zwierzaka 

płytę ulubionego piosenkarza 

książkę „Harry Potter” 

Ankietę przeprowadziła  

Kalina Porazińska, kl. 5b 

Jakie potrawy świąteczne lubisz?  

Barszcz z  uszkami 

Pstrąg 

Śledź po cygańsku 

Pierogi z kapustą i grzybami 
Śledź z koperkiem 

Łosoś w śmietanie 
Ankietę przeprowadziła  

Pola Grudziecka, kl. 4c 

groch z kapustą - okropny chaos, bałagan, 

rozgardiasz, galimatias, brak porządku, pomie-

szanie czegoś z czymś. 

Do siego roku! - (staropolskie życzenia) 

wszystkiego najlepszego z okazji Nowego 

Roku, do przyszłego roku! 

O północy w trakcie  zabawy wszyscy skła-

dali sobie życzenia: - Do siego roku!!! 

W swoim pokoju masz groch z kapustą, czyste 

rzeczy leżą na tych samych półkach, co brudne, 

a na podłodze rozrzucone zabawki pomieszane 

są z książkami i zeszytami! 

Rysunki oraz  teksty (na podstawie słownika) 

przygotowała klasa 4b. 
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ZWIERZAK 

 NUMERU 

Twój ukochany, wyjątkowy zwierzak może znaleźć się w kolejnym numerze 
gazetki! Zrób mu zdjęcie i opisz wygląd, zwyczaje, wszystko! Artykuł przyślij 
na e-mail: biblioteka12sp@interia.pl lub przynieś do biblioteki . 

Chciałam West-cika, dostałam Czes-ika! 

Matylda Gacka, kl. 5c 

Mój pies nazywa się Chess, ale mówimy na niego 

Czesiek. Pod koniec lutego skończy 2 lata. Jest mie-

szańcem, ale wygląda prawie jak dog płaszczowy. 

Wzięliśmy go ze schroniska w Józefowie. Jak stoi na 

czterech łapach ma około 70 cm, ale gdy stanie na 

dwóch łapach to… ma około 2 m…!!! Jest wesoły. 

Lubi dzieci. Bardzo szybko biega. Je dwa razy dzien-

nie. 

Kocham mojego psa i nie wyobrażam sobie mojego 

życia bez niego! 

Chess 

Zadania matematyczne 

Zad. 1. Do pociągu wsiedli uczniowie czterech klas. W jednej klasie było 26 

uczniów, w drugiej o 6 więcej niż w pierwszej, w trzeciej o 9 mniej niż w drugiej,      

a w czwartej o 3 więcej niż w trzeciej. Ile co najmniej przedziałów ośmioosobo-

wych zajęli uczniowie? 

 Zad. 2. Ola na targu kupiła owoce: 2 kg śliwek za 3 zł 80 gr, 1,5 kg     
jabłek za 4 zł 20 gr, 2,5 kg śliwek za 5 zł 10 gr. Ile zapłaciła za zakupy?   

Zad. .3. Jak za pomocą kanistra 3-litrowego i 5-litrowego odmierzyć 

4 litry? (Można dolewać i przelewać dowolne ilości wody.) 

Zad.4. Mamy 8 jednakowych z zewnątrz kulek, z których jedna jest 
lżejsza od pozostałych. Jak za pomocą dwóch ważeń wagą szalko-
wą wskazać jednoznacznie tę lżejszą?  

Zad.5. Trzej bracia mają razem  83 lata. Podaj ile lat ma każdy z nich, jeśli 

ilości ich lat  to trzy kolejne liczby pierwsze. 
Matematycy 
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Iga Mencel  z kl. 5a 

Gabrysia Jamka  z kl. 4a 

Katarzyna Łuchniak, kl. 5c Patrycja Karpińska z kl. 6b 

Katarzyna Łuchniak z kl. 5c 



Rumunia - państwo 

w południowo-

wschodniej części 

Europy. Stolicą oraz 

największym        

miastem Rumunii 

jest Bukareszt.      

Od 1 stycznia 2007  

w Unii Europejskiej.  

Stopka redakcyjna: Gazetka szkolna„TUZINEK” 

SP 12 w Warszawie; red. nacz., skład komp. p. Ali-

cja Lampa (bibliotekarz). Adres redakcji: biblioteka 

szkolna;   e-mail:  biblioteka12sp@interia.pl 

Ten numer redagowali - Uczniowie z klasy 
1a, 4b oraz z 3a: Zuzanna Kuźniewska, Karoli-
na Pszczółkowska 4a: Małgorzata Bagińska, 
Gabrysia Jamka, 4c: Mateusz Bilszta, Pola Gru-
dziecka, Clara Preda, Iga Ratajczak;  5a: Iga 
Mencel; 5b: Julia M., Kalina Porazińska, Julia 

Przewoźnik, Pola Strąk, Mikołaj Zieliński; 

5c: Matylda Gacka, Tola Jamka, Katarzyna 

Łuchniak, Gaja Odolczyk, Maria Polańska, 

Amelia Skrzypkowska; 6b: Patrycja Karpiń-

ska, Klara Porazińska.  

Zapraszamy do współpracy przy redagowaniu 

kolejnego  numeru „TUZINKA”! 

 

polski 

 

rumuński 

 

uproszczona  

wymowa 

Cześć Bună buna 

Pa Pa pa 

prezent cadou kadou 

Święty Mikołaj Moş Crăciun masz kraczun 

choinka Brad brad 

wigilia Crăciun kraczun 

Święta Sărbătoare serbatoare 

Elfy Elfi elfi 

Biblioteka Bibliotecă biblioteka 

Sowa Bufniţa bufnica 

Książka Carte karte 

Szkoła Scoală szkoala 

Kartka Foaie foaje 

Zima Jarnă jarna 

Gazetka Revistă rewista 

Konkurs Concurs konkurs 

Lektura Lectură lektura 

Chcesz poznać 

miasta i kraje?  

 

Encyklopedia  

tę wiedzę daje! 

Clara Preda, kl. 4c 

RUMUNIA 

Pomaluj flagę.   

Od lewej:  

granatowy, żółty, czerwony. 

Czekamy na propozycje lekcji innych języków obcych! 
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Kalina Porazińska, kl. 5b 
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Żyrafa widziana przez  okno. 

Chińczyk na rowerze. 

 Małgorzata Bagińska, kl. 4a 
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W pionie, 

poziomie 

i na skos! 
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Galeria prac klasy 1b 

Julia P. Nikola 

Zosia Karolina  

Radu 

Anielka 

Asia 

Martynka 

Julia  S. 

Julia  A. 

Maja 


